
Mw. mr. dr. E.P.M. Thole, mr. Ö. Zivali en mw. mr. C. Ebbers*

‘Voor diverse zaken is het boetetraject gestart’
Interview met Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, één jaar na de AVG
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‘Toon mij uw boekenkast, en ik zeg u wie u bent.’ Met
deze openingszin begon Aleid Wolfsen, die sinds
augustus 2016 de voorzitter is van de Autoriteit Per-
soonsgegevens (AP) en sinds kort ook de vicevoorzitter
van de EDBP, onlangs een webinar.1Dat isWolfsen ten
voeten uit. Je met een eenvoudig voorbeeld aan het
denken zetten over privacy. In vervolg op ons inter-
view2 bij zijn aantreden in 2016, wilden wij weten hoe
het de AP momenteel vergaat, één jaar na het van
toepassing worden van de AVG. Wat kunnen wij de
komende periode van de AP verwachten? Wanneer
gaan nu echt de eerste ‘draconische boetes’ vallen? In
ons vraaggesprek lichtte Wolfsen een tipje van de
sluier op over de boetetrajecten die lopen en hoe de
AP omgaat met verkennende onderzoeken. Organisa-
ties doen er goed aan de AVG serieus te blijven nemen.

2018 was een druk jaar voor iedereen die zich met privacyrecht
bezighoudt, en niet in de laatste plaats ook voor de AP. Hoe heeft
u de afgelopen periode ervaren?

Het is mooi om te zien hoe de bewustwording voor pri-
vacy enorm is toegenomen. Als we naar het aantal vragen
en klachten kijken, en het aantal datalekken dat wordt
gemeld, dan zien wij een enorme groei. In de aanloop
naar het van toepassing worden van de AVG is onderzoek
gedaan door AEF (Andersson Eiffers Felix) naar wat nodig
was om de AP klaar te stomen voor de AVG. Qua capaci-
teit zitten wij nog steeds onder hetgeen nodig is. Wel
zijn we op deze locatie desondanks uit ons jasje gegroeid,
en hebben daarom ook een etage in de buurt moeten
betrekken.

Sinds het van toepassing worden van de AVG heeft de nieuwe af-
deling Systeemtoezicht van de AP diverse verkennende onderzoeken
verricht. Wat doet de AP met de stukken die zij ontvangt in het
kader van de verkennende onderzoeken?

We bewaren alles. Het afgelopen jaar zijn diverse verken-
nende onderzoeken verricht. Zo hebben wij gekeken
naar de documentatieplicht en naar de positie van de
functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Binnen-
kort publiceren wij de resultaten van een onderzoek

naar het gebruik van sociale media en micro-targeting
door politieke partijen bij hun campagnes. Wij bewaren
alle stukken die wij opvragen bij deze onderzoeken. Als
toezichthouder is het voor ons van belang om te kijken
naar de trends, en wat wij daaruit kunnen afleiden.

Het zijn verkennende onderzoeken geweest en de organisaties zelf
waren geen voorwerp van onderzoek. Hoe verhoudt dat zich tot
het feit dat de stukkenmogelijk worden gebruikt in een vervolgon-
derzoek?

Het is niet uitgesloten dat de stukken nog worden ge-
bruikt, ook al waren het verkennende onderzoeken. Op
zichzelf klopt het dat het niet specifiek gaat om een or-
ganisatie die gericht voorwerp is van onderzoek, maar
het onderzoek vindt wel bij die organisaties plaats, en
dat heeft dan impact op een veelvoud van organisaties.
Neem als simpel voorbeeld: de FG. De FG blijkt nog niet
overal aangesteld te zijn, terwijl de FG voor ons een
buitengewoon belangrijke functionaris is. Dat is de toe-
zichthouder ter plekke.We hebben al een paar organisa-
ties aangeschreven waar nog geen FG was. Deze organi-
saties zijn evident in overtreding. Daar gaanwe dan tegen
optreden. Verkennend is dan ook niet altijd vrijblijvend.
Mocht daaruit voortkomen dat er iets mis is, danmoeten
we optreden, maar dat is niet de primaire opzet.

Het is ons opgevallen dat een aantal aanbevelingen van de AP
verder gaan dan wat de AVG vereist, zoals de aanbevelingen
rondom het verwerkingsregister. Kunt u dat toelichten?

Voor een verwerkingsregister geldt geen strakke norm
over hoe dat eruit moet zien. Het mag bij wijze van
spreken een schriftje, een A4’tje, of een kladblokje zijn.
Onze ‘aanbevelingen’ zijn soms meer tips, maar soms
ook echte normen en daar gaan we dan ook echt op
handhaven. Dat onderscheid is vaak wel duidelijk, en zo
niet, dan zullen we kijken waar we dat duidelijker kun-
nen maken.

Als we kijken naar de FG-verplichting, dan is het zo dat deze
functie niet met conflicterende functies mag worden vervuld, zoals
een legal counsel, advocaat of hr-manager. Op welke manier toetst
de AP dit?
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Dit is zeker iets waar wij naar gaan kijken en we zien
ook dat deze vraag erg leeft in de praktijk. Veel FG’s doen
een andere taak erbij. Als AP kunnen wij echter lastig
zeggen wat wel kan of mag. Je moet het een beetje ver-
gelijken met schoonheid. Je kan niet zeggen wat echt
mooi is, maar je kan wel zeggen wat lelijk is. Met andere
woorden: als AP kunnen wij alleen de ‘ondernormen’
geven. Aan de hand van casuïstiek zullen we straks wel
een keer zeggen: dit kan niet meer. Maar wat wel kan,
is iets dat per geval moet worden beoordeeld.

Wat heeft de AP nodig om te beoordelen of iemand op een goede
wijze de FG-functie vervult?

Ons eerste toetsingskader zijn de FG-richtsnoeren van
de Europese privacy toezichthouders (EDPB). Om te be-
oordelen of iemand zijn FG-functie vervult, zullen wij
een functiebeschrijving opvragen, zodat we aan de hand
daarvan een beeld hebben van het takenpakket. Vervol-
gens zullen wij concreet kijken wat de FG in kwestie
daarnaast nog moet doen. Hoe zit het met diens verant-
woordingsplicht, en met de gezagsverhoudingen in de
organisatie? Wat de andere activiteiten betreft, gaan we
kijken of het gaat om werkzaamheden waar je advies
aan de FG over zou moeten vragen, en hoe het zit met
de interne communicatie. De FG moet rechtstreeks rap-
porteren aan de directe leidinggevenden. Al die dingen
leggen we dan naast elkaar. Tot nu toe hebben we nog
geen klachten ontvangen over de onafhankelijkheid van
een FG, maar als we dat wel een keer krijgen, dan
schrijven we de klacht uit, en gaan wij daarop handha-
ven.

Als we het over handhaving hebben, heeft u het vaak over ‘draco-
nische boetes’, en in het jaarverslag van de AP van dit jaar geeft
u aan dat het nu echt ‘menens’ is. Kunt u uitleggen waarom de
AP dan toch nog geen boetes heeft opgelegd?

Als ik het over draconische boetes heb, dan citeer ik de
AVG. ‘Twintig miljoen of 4 procent van de wereldwijde
omzet’ kunnen we moeilijk anders kwalificeren dan
draconisch, lijkt mij.

Natuurlijk is daar nog steeds de vraag: wanneer gaat de AP komen
met de eerste boetes?

Die hebben we al opgelegd, aan Uber.

Maar dat is niet onder de AVG?

Jawel, zeker wel. Er was sprake van een voortdurende
overtreding door Uber, die was weliswaar ontstaan onder
de Wbp, maar het niet informeren van de betrokkenen
over het datalek door Uber was een voortdurende over-
treding, ook nog onder de AVG. Alleen bij de hoogte van
de boete hebben we rekening gehouden met de Wbp.
We hebben ook al andere AVG-middelen toegepast. Als
toezichthouder hebben wij diverse middelen om een
einde te maken aan een overtreding. De AP kan een
waarschuwing geven,maar ook een last onder dwangsom

of een boete opleggen. Het opleggen van een last onder
dwangsom vinden wij een heel mooi middel. Bij het
overleg over de AVG hebben wij over dit handhavings-
middel gezegd dat als je het zwaardere mag opleggen,
waarom zou je dan als toezichthouder ook niet het
lichtere mogen blijven doen. In Nederland hebben we
een extra mogelijkheid om een last onder dwangsom op
te leggen. Dat voelt voor een organisatie die het opgelegd
krijgt als een boete, maar het is het net niet.

V.l.n.r. Elisabeth Thole (Partner Privacyrecht Van
Doorne), AleidWolfsen (Voorzitter Autoriteit Persoons-
gegevens), Özer Zivali (Advocaat Privacyrecht Van
Doorne), Corrie Ebbers (Privacyjurist)

Voorbeelden van recente zakenwaarin wij een last onder
dwangsom hebben opgelegd zijn het UWV, een bank,
een verzekeringsmaatschappij, de nationale politie. Ook
hebbenwij aan de belastingdienst een verwerkingsverbod
opgelegd.
Verder hebben wij een hele serie zaken in de pijplijn,

waarbij wij handhavend gaan optreden. We hebben
daarbij de onderzoeksfase afgerond en wij zijn in de fase
dat we de bevindingen bespreken met de verwerkings-
verantwoordelijken. Daarna kijkenwe of een boete wordt
opgelegd, en zo ja, wat de hoogte zal zijn. Dat zijn afge-
ronde onderzoeken, waarin wij in het boetetraject zitten.
Als een organisatie zelf aanpassingen gaat doorvoeren
gedurende dat boetetraject, is dat natuurlijk goed, maar
niet meteen een reden om het boetetraject ook te stop-
pen. We hebben net onze boetebeleidsregels gepubli-
ceerd. We kijken naar de aard van de overtreding en di-
verse andere elementen om de hoogte van de boete vast
te stellen, zoals om hoeveel betrokkenen het gaat en de
draagkracht van de organisatie. De boete is natuurlijk
geen doel op zich, maar er zitten wel een paar zaken in
die fase.

Als we kijken naar de boetebeleidsregels ten opzichte van de AVG,
dan bestaat hierover in de praktijk het misverstand dat de boete-
beleidsregels tot een lagere boete zouden leiden dan vermeld in de
AVG. Waar de AVG het heeft over de maximale boete van
€ 20 miljoen, kennen de boetebeleidsregels een bandbreedte van
maximaal € 1 miljoen. Kunt u dat toelichten?

Dat is dan inderdaad een misverstand. De boetebeleids-
regels noemen enige bandbreedtes, maar het is goed om
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er rekening mee te houden dat deze boetebeleidsregels
basale uitgangspunten bevatten gericht op middelgrote
organisaties. Bij de grote bedrijven kun je heel makkelijk
naar de hoogste bedragen gaan die onder de AVG kunnen
worden opgelegd. Dus dat kan behoorlijk oplopen.

Als we nu kijken naar de zaken die eraan komen, gaat het daarbij
dan om boetes die buiten de bandbreedte van € 1miljoen komen?

Dat kan ik van tevoren niet goed zeggen, want daar heb
je allerlei criteria voor. Dat zijn iets van vijftien criteria,
zoals aard van de overtreding, aantal getroffenen, en of
er sprake is van recidive. In die fase zitten we nu met
deze zaken.

Moeten we daarbij denken aan zaken zoals die € 50 miljoen die
aan Google is opgelegd door de Franse toezichthouder, de CNIL?

Dat weten we nog niet.

Als je nu naar die Google-zaak kijkt en de kritiek die daarop is
gekomen, omdat de CNIL zichzelf bevoegd heeft verklaard. Hoe
kijkt de AP daartegen aan? Had de CNIL niet haar handen ervan
afmoeten trekken en de zaak naar de Ierse toezichthoudermoeten
verwijzen?Werkt het one-stop-shop-principe eigenlijk wel goed in
de praktijk?

Het one-stop-shop-principe werkt hier heel goed. In
Frankrijk waren pittige, omvangrijke klachten tegen
Google ingediend, en daar is de Franse toezichthouder
meteen mee aan de slag gegaan. Dat is voortvarend
aangepakt. Dat was vóórdat Google had besloten dat zij
in Ierland een hoofdvestiging had. De CNIL was toen al
klaar met het onderzoek. De CNIL kon het onderzoek
zelfs niet overdragen aan de Ierse toezichthouder, omdat
Google geen hoofdvestiging had en er sprake was van
een georganiseerd verband van waaruit de klachten ge-
komen waren. De CNIL kon daarom niet anders doen
dan handhavend optreden. Afgelopen vergadering heb-
ben wij in Brussel ook een presentatie gehad van de on-
derzoeken die lopen bij de privacyautoriteit in Ierland.

Een andere vraag die wij hebben: hoe gaat de AP om met model-
len? Kunnen wij verwachten dat de AP gaat komen met modellen
voor bijvoorbeeld het verwerkingsregister of de verwerkersovereen-
komst?

Nee dat gaan wij niet doen.Wij vinden dat een taak voor
de markt. Wat wij wel hebben gedaan, is bijvoorbeeld
kijken naarmodellen die in een branche zijn ontwikkeld,
zoals de ICT-branche. Maar wij laten het graag aan de
praktijk over om de modellen zelf te ontwikkelen.

Hoe kijkt de AP ertegen aan dat bepaalde sectoren, zoals de ge-
meentelijke sector (VNG), dwingend hun verwerkersovereenkomst
voorschrijven? Hoe verhoudt dat zich tot leveranciers die ook weer
met een eigen model komen?

De VNG heeft inderdaad gewerkt aan een eigen model
verwerkersovereenkomst, en het helpt gemeenten

vooral om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Het
is daarom een belangrijke partij, die we vaak spreken.
Via de VNG bereik je alle gemeenten.Wij hebben de VNG
ook wel eens aangeschreven voor bepaalde zaken, zodat
zij de gemeenten hierover konden informeren, zoals
wifitracking. Als gevolg daarvan zijn bepaalde gemeenten
gestopt met wifitracking.

Een andere actuele vraag binnen de gemeentelijke sector is de rol
van B&W bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Wij
verwijzen hierbij graag naar het door de Raad van State opgestelde
voorlichtingsdocument uit april. Hoe kijkt de AP hiertegen aan?

Ik ben goed bekend met dat document van de Raad van
State en heb hierover ook gesproken met minister
Grapperhaus. Dat ook gemeenten zeer actief willen zijn
tegen criminaliteit, begrijp ik heel goed. Anders dan
wordt gedacht is dat niet zwart-wit. Het is niet zo dat
iets of tot de openbare orde behoort en dus een taak van
burgemeester is, of dat het gaat om strafrechtelijke
handhaving en daarmee een taak van het OM is. Veelal
zijn beide instanties bevoegd. Want veel misdrijven ver-
storen ook de openbare orde, daarommogen burgemees-
ters vaak al meer dan gedacht.
We leven in een rechtsstaat. Gemeenten mogen veel

gegevens opvragen. Bijvoorbeeld in het kader van het
verstrekken van uitkeringen, maar zij mogen deze gege-
vens vervolgens niet ook zomaar voor andere doeleinden
gaan gebruiken. Er zal daarvoor eerst eenwettelijke basis
moeten zijn. Belangrijk is dat er veel wordt gedaan aan
scholing, en de AP is ook bereid om mee te denken over
de dilemma’s die hier spelen. Dat kan, zoals de Raad van
State suggereert, al veel oplossen.

Dan nu het onderwerp datalekken. Eerder heeft u aangegeven dat
de AP zou kijken of zij een terugkoppeling kan geven aan organi-
saties die een datalek hebben gemeld. Er zijn Europese privacytoe-
zichthouders die wel informeren of eenmelding is afgesloten. Kunt
u aangeven of de AP dat ook gaat doen en ook of organisaties
datalekken in de Engelse taal kunnen melden?

Wij krijgen de meeste meldingen van datalekken in
Europa. Wij zijn van het grote aantal meldingen best
een beetje geschrokken. Nederland is zeer gedigitaliseerd,
dus dat zou kunnen betekenen dat er vaker een lek voor
kan komen dan in andere landen.
Wij informeren partijen nu alleen als we ook aanvul-

lende informatie hebben opgevraagd. Het is gezien de
hoeveelheid datalekmeldingen en de beperkte capaciteit
op dit moment onmogelijk om bij elke melding aan te
geven dat de zaak is afgesloten.

Er zou bijvoorbeeld ook gekozen kunnen worden voor een systeem
waarbij de AP aangeeft dat indien er na eenmelding bijvoorbeeld
binnen één maand niets van de AP wordt gehoord, dat daarmee
de zaak is afgedaan? Zou dat niet een mooie tussenweg kunnen
zijn?
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We begrijpen de vraag naar informatie, en wij kijken
serieus naar hoe wij dit verder kunnen oppakken. Voor
nu hebben we daar niet genoeg mensen voor.
Wat de mogelijkheid betreft om de melding in het

Engels te doen, daarop kan ik zeggen: dat mag. In het
Nederlandse formulier uit het meldloket mogen de ant-
woorden ook in het Engels worden gegeven. Wij vinden
dat geen probleem.Wij nemen dat gewoon in ontvangst.

Mogen wij u ten slotte ook nog een persoonlijke vraag stellen? Bij
ons vorige interview zagen wij een setje boeken over privacy op
uw bureau liggen. Als wij u de vraag voorleggen: toon mij uw
boekenkast, dan zeg ik wie u bent? Heeft u ook nog tijd om iets
anders dan privacy gerelateerde boeken te lezen?

[Lacht] Leuke vraag, en het klopt dat de inhoud van
iemands boekenkast veelzeggend is. Vanmijn echtgenote
kreeg ik de tip om het boek Grand Hotel Europa van Ilja
Leonard Pfeijffer te lezen. Ik heb dat nu liggen. Las ook
al zijn eerdere werk. Ik was dus niet verrast door het
enthousiasme van mijn echtgenote over dat boek. Het
heeft mooie kritieken gekregen. Maar nu twijfel ik of ik
niet eerst het boek van Rob van Essen, De goede zoon, moet
lezen. Maar dat raakt met zijn thema zodanig aan ons
werk, dat je het vakliteratuur zou kunnen noemen!
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